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APELAÇÃO  CÍVEL  – AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS  – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO  –
IRRESIGNAÇÃO –  PRELIMINAR  DE
CERCEAMENTO  DE  DEFESA  –  JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE –  MATÉRIA DE DIREITO E
DE  FATO  –  PARTE  QUE  DECLARA  A
DESNECESSIDADE  DA  PRODUÇÃO  DE  NOVAS
PROVAS – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO –
MAGISTRADO QUE DECIDE A CAUSA DE ACORDO
COM  AS  PROVAS  CARREADAS  NOS  AUTOS  –
LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – REJEIÇÃO.

Tendo  sido realizada  audiência,  ocasião  em  que a
parte  autora  pediu o julgamento no estado em que o
processo se encontrava, por não haver mais nenhuma
prova  a  ser  produzida,  descabível  a  alegação  de
cerceamento do direito de defesa.

A necessidade de realizar a produção de provas deve
ser  sopesada  pelo  magistrado  de  forma  prudente.
Havendo  elementos  suficientes  para  formar  o  seu
convencimento  ou  envolvendo  a  matéria  apenas
questões de direito, não há razão para novas provas,
não  caracterizando  violação  ao  princípio  basilar  da
ampla defesa (inciso LV do artigo 5º da Constituição
Federal) o julgamento do processo no estado em que
se encontra. 



Apelação Cível nº 0000432-93.2014.815.1211

MÉRITO  –  NEGATIVAÇÃO  APÓS  QUITAÇÃO  DE
DÉBITO  ORIUNDO  DE  CARTÃO  DE  CRÉDITO  –
INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA  QUE  COMPROVA  A
EXISTÊNCIA DE OUTRAS  DÍVIDAS  –  ART.  333,  II,
DO  CPC/73  –  FATO  EXTINTIVO  DO  DIREITO  DO
AUTOR –  NEGÓCIO  JURÍDICO  VÁLIDO  –
INADIMPLÊNCIA –  NEGATIVAÇÃO  –  EXERCÍCIO
REGULAR  DO  DIREITO  –  INEXISTÊNCIA DE ATO
ILÍCITO  –  RESPONSABILIDADE  NÃO
CONFIGURADA  –   SENTENÇA  PROFERIDA  EM
CONSONÂNCIA COM OS PRECEDENTES DO TJPB
–  ART.  557,  CAPUT  DO  CPC/73  –  NEGADO
SEGUIMENTO AO RECURSO.

Para a responsabilização por ato ilícito, imprescindível
a  coexistência  dos  seguintes  requisitos:  (i)  conduta
culposa ou dolosa, (ii) dano e (iii) nexo de causalidade
entre  o  comportamento  do  ofensor  e  o  abalo
perpetrado à vítima, conforme inteligência do artigo186
c/c art. 927 do Código Civil. 

Na forma do art. 188, I, do Código Civil,  em caso de
inadimplência contratual, inexiste ato ilícito na inclusão
do nome da Autora em órgão de restrição ao crédito,
por  estar  a  empresa agindo em exercício  regular  de
direito.

Vistos, etc.

Trata-se  de  Apelação  Cível (fls.  93/107)  interposta  por
Josenildo Enedino Gomes, irresignado com a sentença (fls. 89/90) proferida
pelo  Juízo  de  Direito  da  Comarca  de  Lucena que,  nos  autos  da  Ação
Declaratória  de  Inexistência  de  Débito  c/c Indenização  por  Danos  Morais,
ajuizada em  face do Banco Itaucard S/A, julgou improcedentes os pedidos,
por  ter  o  Réu,  em  obediência  ao  art.  333,  II  do  CPC-73,  apresentado  a
existência de dívida diversa da alegada pelo autor na inicial, tendo agido em
exercício  regular  de  direito  ao  negativar  o  seu nome,  em  virtude  da
inadimplência deste. 

Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e em
honorários  advocatícios,  estes fixados  em  R$  500,00  (quinhentos  reais),
observando o disposto no art. 12 da Lei nº 1.060/50.

Nas  razões  do  recurso  (fls.93/107),  o Recorrente  alega,
preliminarmente, a existência do cerceamento do direito de defesa, por ter a
magistrada  julgado  antecipadamente  a  lide  sem oportunizá-lo  manifestar-se
sobre os documentos acostados pelo réu.
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Em seguida, afirma a existência da responsabilidade objetiva
da instituição financeira, destacando a possibilidade da inversão do ônus da
prova com base na legislação consumerista. Prossegue repelindo a existência
de dívida com a apelada, asseverando que deve ser reformada a sentença, no
sentido de ser declarada inexistente a dívida objeto dos autos e condenada a
promovida ao pagamento de indenização por danos morais  no valor de R$
30.000,00 (trinta mil reais).

Sem Contrarrazões, conforme certidão de fl. 114.

Instada a se manifestar,  a Douta Procuradoria de Justiça se
manifestou  apenas  pela  rejeição  da  preliminar  e,  no  mérito,  pelo
prosseguimento natural do feito, ante a inexistência de interesse público (fls.
122/124).

É o relatório.

Decido.

Anoto, inicialmente, que o caso dos autos é de Apelação Cível
interposta contra sentença publicada antes do dia 18 de março de 2016, data
de  início  da  vigência  do  Novo  Código  de  Processo  Civil1,  aplicando-se,  à
espécie, o antigo diploma de 1973, sob pena de malferirem-se os artigos 1º, 14
e1.046, todos do CPC/2015, além do art. 6º da LINDB e art. 5º, inciso XXXVI,
da Constituição Federal.

Feito esse registro, passo à análise do recurso apelatório.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

Nas razões do recurso, o Recorrente alega, preliminarmente, a
existência do cerceamento do direito de defesa, por ter a magistrada julgado
antecipadamente a lide sem oportunizá-lo manifestar-se sobre os documentos
acostados pelo réu.

Sem razão.

Compulsando os autos, verifico que após a apresentação da
contestação e documentos pelo réu na audiência de conciliação, as próprias
partes  pugnaram  pelo  julgamento  antecipado  da  lide,  manifestando-se
expressamente pela negativa de produção de novas provas (fl. 36).

1  O prazo de vacatio legis (art. 1.045 do CPC/2015) foi de um ano, sendo a lei publicada em 17/03/2015. O termo
final do prazo contado em ano é dia 17/03/2016. Inclui-se o último dia do prazo na contagem por força do art. 8º, §
1º,  da  Lei  Complementar  nº.  95/98,  que  regula  a  elaboração,  redação,  alteração  e  consolidação  das  leis
brasileiras. Logo, a entrega em vigor se dá no dia subsequente ao fim do prazo de vacância, qual seja o dia
18/03/2016.  Nesse  sentido  o  Enunciado  Administrativo  nº  1  aprovado  pelo  Plenário  do  STJ  na  sessão
administrativa do dia 2 de março de 2016.
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Analisando-se  o  cotejo  probatório  dos  autos  e  levando  em
consideração o teor do art. 330 do CPC/73 (art.355, do CPC/15), aliado aos
princípios da economia processual e da celeridade na prestação jurisdicional,
os quais devem informar o processo civil, parece-me desnecessária a produção
de novas provas, na medida em que se mostram bastantes os documentos
acostados aos autos.

Vale  lembrar  que  a  necessidade  de  realizar  a  produção  de
provas  deve  ser  sopesada  pelo  magistrado  de  forma  prudente.  Havendo
elementos  suficientes  para  formar  o  seu  convencimento  ou  envolvendo  a
matéria  apenas  questões de  direito,  não há  razão para  novas  provas,  não
caracterizando  violação  ao  princípio  basilar  da  ampla  defesa  (inciso  LV do
artigo 5º da Constituição Federal) o julgamento do processo no estado em que
se encontra.

Consoante reza o art. 130 do Código de Processo Civil de 1973
(art. 370, do CPC/15), caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte,
determinar  as  provas  necessárias  à  instrução  do  processo,  indeferindo  as
diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Esse também é o entendimento jurisprudencial.

O  juiz  é  o  destinatário  das  provas  e  a  ele  compete
considerar as questões suscitadas e os elementos exibidos
pelas  partes,  só  determinando  dilação  probatória  quando
estritamente necessária para seu convencimento.2

RECURSO  ESPECIAL.  FORNECIMENTO  DE
MEDICAMENTOS.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.
INEXISTÊNCIA.  LIVRE  CONVENCIMENTO.
NECESSIDADE  DE  PRODUÇÃO  DE  PROVA PERICIAL.
REEXAME  DE  PROVA.  INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7  DO
STJ. 1. Não há cerceamento de defesa, se o julgador deixa
de oportunizar a produção de prova, mediante a existência
nos autos de elementos suficientes para a formação de seu
convencimento. (…) Recurso especial não provido.3

Nessa esteira,  urge esclarecer  que  o  magistrado apreciou a
questão  da  suposta  ilegalidade  da  negativação com base  nos  documentos
entabulados aos autos pelo autor e pelo réu, sendo necessários à verificação
sobre os pedidos insertos na inicial.

Assim, rejeito a preliminar aventada.

MÉRITO 

2 TJSP; APL 990.09.325339-9; Ac. 4693908; Guarulhos; Trigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des.
Kioitsi Chicuta; Julg. 09/09/2010; DJESP 22/09/2010.

3 STJ, REsp 973.513/PR, Rel. MIN. CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO),
SEGUNDA TURMA, julgado em 25/03/2008, DJe 15/04/2008
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A controvérsia  cinge-se  à  verificação  acerca  do dever  de  a
Promovida indenizar  a  parte autora  por  danos morais, em razão de  ter-lhe
negativado o nome indevidamente.

Em síntese, alegou o autor, na exordial, que  tinha um débito
reconhecido com o Itaucard S/A advindo da utilização de um cartão de crédito,
o qual foi devidamente quitado em 21/03/2014, após a comunicação enviada a
sua casa pela Hoepers S/A ofertando a liquidação do débito  de R$ 771,35
(setecentos e trinta e um reais e trinta e cinco centavos) com o pagamento da
quantia  de R$ 529,52 (quinhentos  e vinte  e nove reais  e  cinquenta e  dois
centavos),  entretanto,  continuou  com  seu  nome  incluído  nos  órgãos  de
proteção ao crédito.

Após o deferimento da medida liminar determinando a retirada
do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, a instituição financeira
apresentou a contestação repelindo as afirmações da exordial  com base na
existência de outro contrato em aberto com o autor (5274680475223431 – R$
542,49),  destacando  que  a  quitação  efetivada  referia-se  ao  contrato  nº
001663033970000, legitimando a negativação.

Na  sentença  (fls.  89/90),  a magistrada a  quo julgou
improcedente  o  pedido, afastando o dano moral,  por entender que o Réu, ao
juntar os documentos que comprovam a existência de  outra dívida do autor,
obedeceu  o  disposto  no  art.  333,  II  do  CPC-73,  tendo  agido  em exercício
regular de direito ao negativá-lo em virtude da inadimplência.

Pois bem.

A decisão de primeiro grau não merece ser reformada.

Verifica-se nos autos, claramente, a existência da relação de
consumo  entre  a  instituição  financeira  e  o  autor/apelante  e,  com  base  na
Súmula  297  do  STJ,  é  plenamente  aplicável  o  CDC  para  a  análise  das
questões.

STJ – Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável as instituições financeiras.

Com efeito,  é  cediço  que  para  a  responsabilização  por  ato
ilícito,  imprescindível  a  coexistência  dos  seguintes  requisitos:  (i)  conduta
culposa ou dolosa, (ii) dano e (iii) nexo de causalidade entre o comportamento
do ofensor e o abalo perpetrado à vítima, conforme inteligência do artigo 186
c/c art. 927 do Código Civil. 

Nesse  tom,  comete  ato  ilícito  "Aquele  que,  por  ação  ou
omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar dano a
outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito", nos termos do art.
186 do Código Civil.

Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
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Trazendo o caso para a ótica consumerista, expõe o art. 14 do
CDC:

Art.  14.  O  fornecedor  de  serviços  responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação
dos  danos  causados  aos  consumidores  por  defeitos
relativos  à  prestação  dos  serviços,  bem  como  por
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição
e riscos.
§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança
que  o  consumidor  dele  pode  esperar,  levando-se  em
consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:
I - o modo de seu fornecimento;
II  -  o  resultado  e  os  riscos  que  razoavelmente  dele  se
esperam;
III - a época em que foi fornecido.
§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de
novas técnicas.
§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado
quando provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
§  4°  A responsabilidade pessoal  dos  profissionais  liberais
será apurada mediante a verificação de culpa.

De  acordo  com  a  legislação  consumerista,  o  serviço  é
defeituoso  quando  não  fornece  a  segurança  que  o  consumidor  dele  pode
esperar, levando-se em consideração o modo de seu fornecimento, o resultado
e  os  riscos  que  razoavelmente  dele  se  esperam  e  a  época  em  que  foi
fornecido.

In casu, conforme bem frisou o juiz sentenciante, os elementos
constantes  nos  autos  comprovam  a  existência  de  outra  dívida  do
autor/apelante  com  a  instituição  financeira,  oriunda  do  contrato
000621807960000, do cartão de crédito nº 5274680475223431 (fl. 50).

Por outro lado, a dívida objeto da quitação por parte do autor
refere-se  ao  contrato  nº  00166303397000,  oriunda  do  cartão  de  crédito  nº
5430952051753011,  conforme  se  depreende  do  comparativo  entre  o
documento encartado pelo próprio autor à fl. 26 e pelo réu à fl. 48.

Logo,  conseguiu  a  instituição  financeira  se  desincumbir  do
ônus da prova  estatuído no art. 333, II, do CPC/73, revelando a existência de
fato extintivo do direito autoral, uma vez que a negativação é decorrente de
outra dívida do consumidor. 

Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
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Diante dessa constatação,  exsurge a regularidade da conduta
da  Recorrida,  na forma de que dispõe o art.  188, I,  do Código Civil4,  sendo
descabida qualquer  ilicitude advindo da conduta da  Apelada ao negativar  o
nome  do autor  nos  órgãos  de  proteção  de  crédito,  afastando-se,  por
conseguinte,  a  declaração  de  nulidade  do  débito,  bem  como  o  dever  de
indenizar.

Para finalizar, esclareço não ser este o primeiro caso a aportar
nessa  Corte  envolvendo  a  matéria  relativa  à  regularidade  da  conduta  da
instituição financeira diante da inocorrência de ato ilícito, senão vejamos:

CIVIL  E  CONSUMIDOR  -  Apelação  Cível  -  Ação  de
indenização por danos morais e materiais c/c obrigação
de  fazer  -  Improcedência  -  Empréstimo  consignado  de
cartão de crédito - Desconto do valor mínimo em folha de
pagamento - Cobrança devida - Previsão contratual - Dano
moral  não  evidenciado  -  Sentença  mantida  -
Desprovimento. A instituição financeira, na condição de
fornecedora  de  serviços,  responde  objetivamente  pelos
danos  causados  à  parte,  em virtude  da  deficiência  na
prestação dos serviços. - Diante da inexistência de prova
acerca da ilicitude na contratação, não há que falar em
dano moral e cobrança indevida, uma vez que o contrato
previa os descontos em folha de pagamento. V I S T O S,
relatados e discutidos estes autos acima identificados5

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  ANULAÇÃO  DE  CONTRATO  DE
EMPRÉSTIMO.  INSTRUMENTO  CONTRATUAL.
EMPRÉSTIMO. DESCONTOS DEVIDOS. EXISTÊNCIA DE
NEGÓCIO JURÍDICO. PACTUAÇÃO ENTRE AS PARTES.
COMPROVAÇÃO.  ACERVO  PROBATÓRIO  SUFICIENTE.
EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO.  INTELIGÊNCIA DO
ART. 188, I,  DO CÓDIGO CIVIL. DEVER DE INDENIZAR.
INEXISTÊNCIA.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO. - Nos termos do art. 188, I, do Código
Civil,  os atos praticados no exercício regular de um direito
reconhecido não constituem ilícitos, pelo que não sujeitam
quem os pratica a responsabilização por eventual  dano.  -
Tendo o desconto realizado nos proventos da autora sido
motivado  pela  celebração  de  negócio  jurídico  entre  as
partes,  não  há  que  se  falar  conduta  ilícita  da  instituição
financeira, pois, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, a
sua atuação decorreu do exercício regular de um direito.6

DIREITO  CIVIL.  DANOS  MORAIS.  COBRANÇA.  DÍVIDA
EXISTENTE.  AUSÊNCIA DE DANO MORAL.  EXERCÍCIO

4 Art. 188. Não constituem atos ilícitos:
I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido; [...]

5 (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00105230620148152001, 2ª Câmara Especializada Cível, Relator
DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS , j. em 17-11-2016) 

6 (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00002979520098150681, 4ª Câmara Especializada Cível, Relator
DES FREDERICO MARTINHO DA NOBREGA COUTINHO , j. em 17-03-2016)

Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti



Apelação Cível nº 0000432-93.2014.815.1211

REGULAR DO DIREITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 188,  I,
DO  CÓDIGO  CIVIL.  DESPROVIMENTO  DO  RECURSO.
Segundo o disposto no art. 188, I, do CC, não comete ato
ilícito  quem  atua  no  exercício  regular  de  um  direito
reconhecido.7

Desta  forma,  conforme  ratificam  os  julgados  colacionados
acima,  agiu  corretamente  a magistrado a  quo,  não  merecendo  retoques  a
decisão primeva.

Face  ao  exposto,  rejeito  a  preliminar  de  cerceamento  de
defesa e  NEGO  SEGUIMENTO ao  apelo,  mantendo intacta  a sentença de
primeiro grau, o que faço monocraticamente, com fulcro no art. 557, caput do
CPC-73, por estar o recurso em confronto com jurisprudência dominante deste
Egrégio Tribunal.

 
Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 13 de março de 2018.

Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
Relatora

G/05

7 (TJPB;  AC  200.2009.040543-8/001;  Primeira  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de
Albuquerque; DJPB 20/08/2013; Pág. 9). 
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